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Alytaus kraštas – Alytaus miestas ir rajonas – nuo 
seno garsėja ir didžiuojasi išskirtiniu gamtos 

grožiu, tyvuliuojančiais ežerais, srauniais upeliais, 
nepakartojama istorija, kultūra, nuoširdžiais ir 

vaišingais žmonėmis. Čia laukiami smalsuoliai, norintys 
smagiai praleisti laiką. Džiaugiamės sulaukę šeimų 

su vaikais, nusiteikusių aktyviai praleisti laiką Alytaus 
krašte. Ta proga jiems parengėme keletą pasiūlymų.
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ĮDOMIAUSIOS VIETOS
AUKŠČIAUSIAS LIETUVOJE PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TILTAS

Aukščiausias šalyje Baltosios rožės pėsčiųjų ir dviračių tiltas, Alytuje pastatytas 2015 m. ant išlikusių XIX a. buvusio geležinke-
lio tilto per Nemuną taurų, įrašytas į Lietuvos rekordų knygą. Jo aukštis – 38,1 m, ilgis – 240 m. Šis tiltas – vienintelė vieta Lietu-
voje, kurioje metrais galima išmatuoti savo meilę. Ant jo yra šešios žymos kas 40 m, ties jomis įvardyta meilės pagal Aristotelio 
filosofiją rūšis. Įrodyti savo meilę mylimam ar artimam žmogui galima nunešant jį ant rankų iki tam tikros meilės rūšį žyminčios 
ribos. Tilto prieigose pastatyta plieno rožių širdelė, ant kurios galima kabinti meilės spyneles.

Pastaba. Su vaikišku vežimėliu tiltą galima pasiekti Sveikatos taku nuo A. Baranausko g. esančios automobilių stovėjimo aikštelės.
Dainų slėnis, Alytus 
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BUTRIMONIŲ MIESTELIO FONTANAS
Butrimonyse yra vienintelė Lietuvoje trikampė aikštė, kuri 

įtraukta į Urbanistikos paminklų sąrašą. Išskirtinis jos akcen-
tas – fontanas, vienintelis toks Lietuvoje: akrilo kolbos formos, 
viduje sukasi didžiulis vandens sūkurys. Sutemus fontanas nu-
švinta įvairiomis spalvomis.

Aikštėje įrengtos žaidimų aikštelės vaikams, sūpuoklės, lauko 
muzikos instrumentai, vandens gertuvė, žavesio suteikia seno-
sios aikštės simbolis – 58 t sveriantis akmuo. Stovi paminklas 
Sendai Valvrojenski (Sendai Berenson-Abbott), moterų krepši-
nio pirmųjų taisyklių autorei ir varžybų organizatorei. Taip pat 
galima aplankyti Butrimonių muziejų (Vytauto g. 31).

Vytauto g., Butrimonys, Alytaus r.

DIDYSIS DZŪKIJOS AKMUO
Didysis Dzūkijos akmuo pūpso Nemunaičio seniūnijos Vangelonių kaimo pušyne. Tai didžiausias riedulys Dzūkijoje ir de-

vintas pagal dydį Lietuvoje. Akmuo yra netaisyklingos formos, vietomis padūlėjęs, sutrūkinėjęs, nes, anot vietinių gyvento-
jų, į jį ne kartą yra trenkęs žaibas. Didžiojo Dzūkijos akmens perimetras – 18,03 m, aukštis – 3,82 m, ilgis – 7,1 m, plotis –  
4,58 m, tūris – 65,04 m³, svoris – 176 t. 

Apie jo atsiradimą šio kaimo senoliai porina ne vieną legendą. Vieni sako, kad du milžinai nešė šįakmenį, vienas jų užsikabino 
už kalvos ir ši sunkybė jiems išslydusi iš rankų giliai žemėn įsmigo. 

Gamtos paminklu akmuo paskelbtas 1964 m.
Nemunaityje yra kelio ženklas, nurodantis važiavimo kryptį link riedulio.
Vangelonių k., Nemunaičio sen., Alytaus r.
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ALYTAUS PILIAKALNIS 
Alytaus piliakalnis, ant kurio XIV a. stovėjo medinė pilis, – šimtmečius menąs miesto įkūrimo liudininkas. Viena iš piliakalnio 

legendų byloja apie meilę ir miesto vardo atsiradimą. Kadaise gyveno kunigaikštis Alyta. Pamilo jis vaidilutę Mirgrausėlę. Vietos 
pilį užpuolę priešai. Kovoje kritę daug karių, Alyta prasiveržė iš apsupties, paslėpė Mirgrausėlę, kad ši nepatektų į priešų vergiją, 
ir grįžęs į kovą žuvo. Mirgrausėlė tai sužinojusi taip graudžiai verkusi, kad jos ašaros upeliu pradėjusios tekėti į Nemuną. Upelį 
žyniai pavadinę Alytupiu, o greta įsikūrusį miestą – Alytumi. 

Šalia piliakalnio įrengta poilsio zona su pavėsinėmis, laužavietėmis, vaikų žaidimų aikštele, treniruokliais ir pasivaikščiojimo 
takais, kuriuos puošia medinės skulptūros.

Piliakalnio g., Alytus
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KURNĖNŲ MOKYKLA
Tai vienintelė Lietuvos mokykla, atplukdyta iš Amerikos. Beveik visos statybinės medžiagos (net mokyklos langų stiklai, suolai) 

buvo gabenamos iš Čikagos. Mokyk los statybos baigtos 1936 m., greta pastatyta vėjo jėgainė ją aprūpino elektra. To meto spau-
da rašė: „Kurnėnų mokykla it bažnyčia su bokštu. Vietos gyventojams atrodo savotiška ir neįprasta jų akiai, bet ji yra prabangiška, 
gerai įrengta, su visais patogumais. Didžiulė gimnastikos salė, erdvios klasės, patogūs mokytojams butai ir kambariai, vonios, 
vandentiekis daro šią mokyklą vienintelę Lietuvoje.“

Mokyklos statybas finansavo po studijų JAV apsigyvenęs kurnėniškis Laurynas Radziukynas.
Dėl lankymo galimybės reikėtų teirautis tel. +370 315 69 005.
Draugystės g. 2, Kurnėnų k., Miroslavo sen., Alytaus r. 

PUNIOS PILIAKALNIS 
Punios piliakalnis yra vienas didžiausių ir gra-

žiausių Lietuvoje. Pasakojama, jog ant Punios 
piliakalnio stovėjusi kunigaikščio Margirio pilis, 
vadinta Pilėnais. 1336 m. čia įvykęs garsusis Pi-
lėnų mūšis. Pilies gynėjai ir gyventojai nutarę 
verčiau žūti liepsnose nei pasiduoti kryžiuo-
čiams į nelaisvę. 

Archeologai, kruopščiai ištyrę piliakalnį, nu-
statė, kad XIII–XIV a. ant jo stovėjo pilis, kuri 
buvo sudeginta, XV a. jos vietoje pastatyta nau-
ja. Tačiau neprabėgus nė amžiui sudegė ir ši, XVI 
a. pab. čia pastatyti nauji dideli rūmai. Vėliau jie 
tiesiog sunyko.

Punia, Alytaus r. 
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KUMEČIŲ TVENKINIO UŽTVANKA (KUMEČIŲ KRIOKLYS)
Kumečių tvenkinys yra gyvenvietės tokiu pat pavadinimu pietiniame pakraštyje. Įrengtas 1968 m., užtvenkus Metelytės upelį. 

Daugelis šią užtvanką dėl nepakartojamo vaizdo vadina kriokliu. Sunku atsispirti užtvenkimo vietoje valiūkiškai kriokliu kren-
tančio vandens grožiui. Įrengti saugūs metaliniai laiptai su turėk lais, jais galima ne tik prieiti prie upelio, bet ir pereiti į kitą jo 
pusę, fotografuotis krioklio fone. Krioklio grožis priklauso nuo vandens lygio, esant žemam vandens lygiui vaizdas gali nepatei-
sinti lūkesčių.

Ežero g., Kumečių k., Miroslavo sen., Alytaus r.
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ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATAS
Žuvinto biosferos rezervatas – seniausia saugoma Lietuvos teritorija, įsteigta 1937 m. 2011 m. įtrauktas į pasaulinį UNESCO 

programos „Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinklą. Yra „Natura 2000“ teritorija, įrašytas į Pelkių bei seklių vandenų (Ram-
saro) konvencijos saugomų teritorijų sąrašą. 

Rezervato lankytojų centre susipažinsite su šio rezervato gamtos vertybėmis, jų apsauga. Teleskopais ir žiūronais galima ste-
bėti paukščius nuo apžvalgos bokšto, šalia, Žuvinto ežero pakrantėje, yra mokomasis pažintinis takas su paukščių stebėjimo 
bokšteliu. 

Kampelių g. 10, Aleknonių k., Simno sen., Alytaus r., tel. +370 315 49 540, zuvintas.lt
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VOVERAITĖS ALYTUJE
Ne vieną Alytaus parkų lankytoją priverčia nusišypsoti šėliojančios voveraitės. Jeigu nepavyksta jų pamatyti – mieste yra kelios 

šių žvėrelių bronzinės skulptūros.

SENAMIESČIO SKVERO VOVERAITĖ 
Senamiesčio skvere, ant suoliuko prie knygų mainų namelio, išdidžiai įsitaisiusi tupi bronzinė voveraitė su knyga, kurioje pa-

rašyta „Knyga – geras būdas pranokti vakarykštį save“. Paglosčius šį mielą žvėrelį atsiranda neapsakomas noras skaityti knygas.
Autorius M. Zavadskis.
Alyvų takas, Alytus 

VOVERAITĖ LIUSĖ 
Skulptūra, skirta voveraitės Liusės atminimui. Tokiu vardu 

buvo pavadinta tikra voverytė Jaunimo parko eglynėlyje. Ji at-
siliepdavo taip kviečiama, buvo labai drąsi, mielai imdavo rie-
šutus žmogui iš rankų. Deja, 2020 m. vasarą Liusė žuvo. 

Autorius M. Zavadskis, idėjos iniciatoriai R. ir V. Venciai.
Rotušės a. 15, Alytus

VOVERAITĖS ALSODRA IR SODRIUKAS
„Laimę susikuriame patys“ – šie žodžiai puošia skulptūrą, 

vaizduojančią bendraujančius mamytę voverę Alsodrą ir vove-
riuką Sodriuką. Paglosčius skulptūrą pradeda pildytis voveriu-
kų palinkėjimas „Dideli darbai prasideda nuo mažų“.

Skulptūrą miestui padovanojo Alytaus „Sodros“ darbuotojai. 
Autoriai: dailininkė I. Židonytė, skulptoriai A. Janušauskas ir 

J. Abdulskytė.
Jotvingių g., Alytus
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NUOTYKIŲ PARKAS „TARZANIJA“
Vaizdingoje Nemuno pakrantėje įsikūrusiame parke galima pramogauti įvairaus sudėtingumo trasose medžiuose bei pasi-

mėgauti ypač ilgu skrydžiu per Nemuną, pasikrauti adrenalino laisvo kritimo sūpynėse, pasitikrinti taiklumą tire arba bandyti 
aplenkti vėją pašėlusiuose kalneliuose. Nuostabiame miške galima pajodinėti žirgais arba poniu, rengti fotosesijas. Naujausia 
šio parko pramoga – 18 duobučių mini golfas.

Gamtos apsuptyje įrengtos įvairaus dydžio pavėsinės, pobūvių ir konferencijų salės. Greta parko esančiame „Dzūkijos dvare“ 
galima ne tik pasivaišinti dzūkiškais patiekalais, bet ir apsistoti nakvynei.

Radžiūnų g. 33, Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r., tel. +370 671 80 500, tarzanija.lt
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VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR KAMBARIAI
JAUNIMO PARKO VAIKŲ ŽAIDIMŲ 
AIKŠTELĖ

Išskirtinė, viena moderniausių Lietuvoje vaikų 
žaidimų, laisvalaikio ir ekstremalaus sporto (par-
kūro, riedlenčių, riedučių, dviračių kalnelių) aikš-
telių.

Vilties g., Alytus

KURORTO PARKO VAIKŲ 
ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ

Už Laisvės Angelo aikštės, Kurorto 
parke, įrengta moderni laipynių ir sū-
puoklių vaikų žaidimų aikštelė.

Už Laisvės Angelo aikštės, Kurorto 
parke, įrengta moderni laipynių ir sū-
puoklių vaikų žaidimų aikštelė. Greta 
– lauko muzikos instrumentų aikštelė.

S. Dariaus ir S. Girėno g., Alytus
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VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ PRIE SVEIKATOS TAKO 
Moderni laipynių ir sūpuoklių vaikų žaidimųū aikštelė.
Naujoji g. (greta pastato Nr. 5), Alytus

VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ ALYTAUS PILIAKALNIO 
PAPĖDĖJE

Poilsio zona su pavėsinėmis, laužavietėmis, vaikų žaidi-
mų aikštele, treniruokliais ir pasivaikščiojimo takais, ku-
riuos puošia medinės skulptūros.

Piliakalnio g., Alytus

VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ BUTRIMONYSE
Butrimonyse yra vienintelė Lietuvoje trikampė aikštė, 

kuri įtraukta į Urbanistikos paminklų sąrašą. Išskirtinis jos akcentas – fontanas, vienintelis toks Lietuvoje: akrilo kolbos formos, 
viduje sukasi didžiulis vandens sū-
kurys. Sutemus fontanas nušvinta 
įvairiomis spalvomis.

Aikštėje įrengtos žaidimų aikšte-
lės vaikams, sūpuoklės, lauko mu-
zikos instrumentai.

Vytauto g., Butrimonys, Alytaus r.

VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ 
DAUGUOSE

Dauguose, Turgaus aikštėje, 
įrengta moderni vaikų žaidimų 
aikštelė.

Turgaus a., Daugai, Alytaus r.

BATUTAI SPORTO KLUBE „OLIMPO 
KALNAS“

Gimtadienio šventės ir smagūs pasišokinėji-
mai.

Naujoji g. 114B, Alytus,  
olimpokalnasgym.lt/Batutai.html

VAIKŲ ŽAIDIMŲ KAMBARYS „JOMAJUKAS“
Nuotaikingas vaikų žaidimų kampelis, sukur-

tas vaikų šventėms ir pramogoms. Taip pat or-
ganizuojamos dirbtuvėlės, skirtos paminėti įvai-
rias kalendorines šventes, kurių metu mažieji 
gamina dovanėles ar darbelius. 

Tvirtovės g. 11D, Alytus, +370 621 26 838,  
jomajukas.lt

VAIKO IR MAMOS DIENOS CENTRAS 
„KUTIS“

Įsimintinos vaikų šventės, vaikų stovyklos, 
įdomūs kūrybiški užsiėmimai, renginiai, šeimų 
šventės, paskaitos ir dar daugiau.

Vingio g. 15A, Alytus, tel. +370 699 87 870,  
kutis.info

VAIKŲ KAMBARYS „MAŽYLIO STUDIJA“
Jauki skandinaviško stiliaus švenčių ir laisva-

laikio studija vaikučiams iki 10 m. ir jų tėveliams 
Alytaus miesto centre.

Ugniagesių g. 8, Alytus, tel. +370 674 25 977,  
mazyliostudija.lt
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MUZIEJAI
Prieš vykdami pasitikslinkite darbo laiką.

ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Alytaus kraštotyros muziejus įkurtas 1928 m. Modernios ir interaktyvios ekspozicijos išradingai pasakoja krašto istoriją. Čia 

galima pasisvečiuoti XX a. pr. dzūko kieme – užsukti į pirkią, tvartą, užmesti akį klėtin, pasiklausyti dzūkiškos šnektos ir – kas retai 
muziejuose būna – paliesti eksponatus. Tada – išdidžiai nužingsniuoti 1915 m. Alytaus Vilniaus gatve, šmurkštelėti į karčemą ir 
pajusti to meto dvasią. Originaliai Alytaus istoriją pateikia ekspozicija „Gyvenimas abipus Nemuno“. Muziejuje rengiamos paro-
dos, vyksta edukaciniai užsiėmimai mokiniams ir suaugusiesiems.

Savanorių g. 6, Alytus, tel. +370 315 51 990, alytausmuziejus.lt

ARCHEOLOGIJOS MUZIEJUS
Archeologijos muziejus įsikūręs XVI a. skliautuotuose rūsiuose, jo 

erdvė suskirstyta į tris dalis. Pirmoji pristato akmens amžiaus radi-
nius Lietuvoje ir titnago reikšmę Pietų Lietuvoje, čia rastus dirbi-
nius iš šios gamtinės medžiagos. Antroji skirta geležies amžiui, jos 
akcentas – jotvingių genčių gyvenimas. Trečioji pasakoja Alytaus is-
toriją nuo jos ištakų iki XVI a., kai Dzūkijos sostinei suteiktos miesto 
teisės. Ekspozicijoje galima apžiūrėti archeologų radinius iš Alytaus 
piliakalnio papėdės kapinyno ir Pirmojo Alytaus istorinės aikštės 
visai greta muziejaus. Istorikai mano, jog ji susiformavo XV a., Alytui 
suteiktoje savivaldos privilegijoje (1581 m. birželio 15 d.) nurodyta 
miestelėnams šioje aikštėje pasistatyti rotušę. Laikui bėgant rotu-
šės neliko, o aikštės kontūrai ir vaizdas keitėsi.

Jiezno g. 2, Alytus, tel. +370 607 81 776

ANZELMO MATUČIO MEMORIALINIS MUZIEJUS
Jis įsikūręs name, kuriame gyveno A. Matutis. Išsaugotas rašytojo 

darbo kambarys su autentišku interjeru, biblioteka, suvenyrais ir as-
meninais daiktais. Čia galima pamatyti didžiąją dalį A. Matučio vai-
kams sukurtų knygų. Gyvenamajame kambaryje įvairūs eksponatai 
ir fotografijos byloja apie poeto tolimas keliones ir meilę gamtai. 
Muziejuje moksleiviams ir šeimoms siūlomos įvairios edukacinės 
programos, rengiamos vaikų kūrybos parodėlės.

Kitapus gatvės yra Anzelmo Matučio parkas, kuriame žaismingai 
pabirę mediniai poeto kūrinių personažai. Skulptūras nuo 2012 m. 
dovanojo kas antri metai vykstančio tarptautinio medžio drožėjų 
simpoziumo, vadinamo vis kito poeto eilėraščių rinkinio pavadini-
mu, dalyviai.

Dėl apsilankymo muziejuje tartis iš anksto.
A. Matučio g. 8, Alytus, tel. +370 315 53 172,  

alytausmuziejus.lt/matutis
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ANTANO JONYNO MEMORIALINIS MUZIEJUS
Antano Jonyno memorialinis muziejus – pirmasis muziejus 

Lietuvoje, atidarytas po Kovo 11-osios akto. Tai namai, kuriuo-
se prabėgo poeto, rašytojo, Lietuvos aklųjų draugijos organi-
zatoriaus vaikystė ir paauglystė. Čia saugomi poeto daiktai, 
rankraščiai, nuotraukos. Lankytojai gali pamatyti XX a. 3 deš. 
alytiškio kambario interjerą.

Pavasarį muziejus lyg atgyja – gegužės mėnesį tradiciškai 
sode lankosi tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris“.

Dėl apsilankymo tartis iš anksto.
Liškiavos g. 17, Alytus, tel. +370 315 53 172,  

alytausmuziejus.lt/Jonynas

AUDIOVIZUALIŲJŲ MENŲ CENTRAS (BUVUSI 
SINAGOGA)

Medinė sinagoga čia buvo pastatyta 1856 m. Toje pat vietoje 
arba šalia XIX a. pab. iškilo mūrinė. Per 1909 m. ir 1911 m. Alytų 
siaubusius gaisrus sinagoga sudegė. Ji atstatyta (kitų nuomone, 
pastatyta naujai) 1911 m. pagal buvusios projektą. Šalia iškilo 
rabino namas. 

Sinagogos pastatą iš aplinkos išskiria jos fasadą puošiantis 
pagrindinis judaizmo simbolis – plytų mūro Dovydo žvaigždė.

Per Antrąjį pasaulinį karą sinagoga nebuvo susprogdinta, 
tačiau subjaurota. Sovietmečiu pakeista jos paskirtis: pastatas 
pertvarkytas į druskos sandėlį. Po sinagogos restauracijos joje 
veikia Audiovizualiųjų menų centras: rengiami muzikos vaka-
rai, keičiamose parodose eksponuojami iškilių menininkų dar-
bai. Galima susipažinti su Alytaus žydų istorija. 

Kauno g. 9, Alytus, tel. +370 315 49 927

RAŠYTOJO JURGIO KUNČINO 
KAMBARYS

Šis kambarys įrengtas rašytojo vardu 
pavadintoje Alytaus miesto viešojoje 
bib liotekoje. Čia sukaupti rankraštiniai 
bei spausdinti dokumentai, laiškai, pie-
šiniai, satyriniai leidiniai, publikacijos 
iš periodinių leidinių apie rašytoją ir jo 
kūrybą ne tik lietuvių, bet ir užsienio kal-
bomis. Ypatingas eksponatas – J. Kunčino 
namų sienos fragmentas-koliažas, sve-
riantis daugiau nei toną, kurį rašytojas 
sulipdė iš įvairių asmeninių daiktų, suve-
nyrų ir nuotraukų.

Seirijų g. 2, Alytus, tel. +370 315 31 698

KRAŠTOTYRINĖ ETNOGRAFINĖ EKSPOZICIJA 
„PUNIA AMŽIŲ BĖGYJE“

Kraštotyrinė etnografinė ekspozicija „Punia amžių 
bėgyje“ pristato mietelio mokyklos ir vietos žmonių 
istoriją. Ekspozicijos puošmena – XIX a. ir XX a. pr. 
namų apyvokos daiktai, kurios padovanojo puniškiai.

Dėl apsilankymo tartis iš anksto.
Kauno g. 3, Punia, Alytaus r., tel. +370 656 40 657
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EDUKACIJOS
Prieš vykdami pasiteiraukite, kokiam skaičiui asmenų vedamos edukacijos. Jeigu Jūsų šeima bus ne tokia gausi, pasikalbinkite 

kartu vykti draugus. Dėl edukacinių užsiėmimų reikia tartis iš anksto.

ALYTAUS MIESTO TEATRO EDUKACINĖS PROGRAMOS
Priimti gyvenimiškus sprendimus ir jais pasitikėti tampa gy-

venimo iššūkiu, nulemiančiu žmogaus ateitį. Todėl labai svar-
bu išmokti teigiamai reaguoti į aplinkos ir vidaus pasikeitimus, 
iškylančius sudėtingumus. Edukacinių projektų ir programų 
tikslas – padėti jaunam žmogui suvokti sudėtingus socialinius 
įvykius ir juose dalyvauti.

Rotušės a. 2, Alytus, +370 626 40 082, alytausteatras.lt

ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS EDUKACIJOS
Užsiėmimai Lietuvos, Alytaus istorijos, numizmatikos, arche-

ologijos, etnografijos temomis. Mokoma kepti grikinę babką. 
Taip pat edukacijos vyksta Antano Jonyno memorialiniame,  Ar-
cheologijos ir Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuose.

Savanorių g. 6, Alytus, tel. +370 607 81 825, alytausmuziejus.lt

LĖLIŲ TEATRO „AITVARAS“ 
EDUKACINĖS PROGRAMOS

Edukacinių programų metu vaikai 
supažindinami su lėlių teatro specifika, 
lėlių gaminimo ypatumais ir kaip gims-
ta spektakliai.

Rotušės a. 2, Alytus, tel. +370 698 13 264, 
leliuteatrasaitvaras.lt

PIVAŠIŪNŲ AMATŲ CENTRO 
EDUKACINĖS PROGRAMOS

Bulvinių dzūkiškų bandų, griki-
nių babkų, pyragų, pyragėlių, kū-
čiukų kepimo edukacija ir degusta-
cija. Medžio drožyba, puodžiaus 
amatas, veltinių vėlimas, žvakių 
liejimas, vilnonių kojinių ir piršti-
nių mezgimas.

Trakų g. 33, Pivašiūnai, Alytaus r., 
tel. +370 692 11 229
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„DZŪKIJOS DVARO“ EDUKACINĖS 
PROGRAMOS

Dzūkiškų bandų ir kibinų kepimo edukacija. Greta 
įsikūrusiame nuotykių parke „Tarzanija“ vyksta ta-
pymo spalvotu smėliu užsiėmimai.

Tarzanijos g. 1, Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.,  
tel. +370 647 77 506, dzukijosdvaras.lt

ALOVĖS AMATŲ KIEMELIO EDUKACINĖS PROGRAMOS
Alovės amatų kiemelyje bendruomenės visuomeninė organi-

zacija „Susiedai“ besidomintiems Dzūkijos krašto praeitimi siū-
lo teatralizuotą mokomąją pažintinę programą „Duonos kelias 
iki stalo“. Ji vyksta autentiškai atkurtoje XIX a. šio krašto vals-
tiečio pirkios aplinkoje. Dalyviai patys susiformuoja užminky-
tos duonos kepalėlius, išsikepa ir išsineša savo duonelę.

Čia taip pat galima išmokti kepti ir dzūkiškas bulvines ban-
das, pinti iš vytelių, drožti iš medžio, iš vilnos velti veltinius ir  
lieti žvakes iš bičių vaško.

Mokyklos g. 5, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r.,  
tel. +370 678 34 109

PUNIOS PANEMUNĖS DZŪKO PIRKIOS EDUKACINĖS 
PROGRAMOS

Dzūkiškų bulvinių bandų, razavų blynų, grikinės babkos ke-
pimas. Advento ir gavėnios pasninkinių valgių bei papročių 
pristatymas.

Kauno g. 3, Punia, Alytaus r., tel. +370 656 40 657

KRAŠTOTYRINĖS ETNOGRAFINĖS EKSPOZICIJOS 
„PUNIA AMŽIŲ BĖGYJE“ EDUKACIJOS

Edukacinės programos „Lietuvos etnografinis regionas Dzū-
kija. Dzūkiškos tarmės pamokėlė“, „Buities ir ūkio darbai Pu-
nioje prieš 100 metų“, „Surask lobį“, „Punia – pažink, paragauk, 
pramogauk“, kiaušinių marginimo vašku, sauso vėlimo, vaškinių 
žvakių liejimo, kalėdinio vainiko pynimo užsiėmimai. 

Kauno g. 3, Punia, Alytaus r., tel. +370 656 40 657
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POILSIS PRIE VANDENS IR VANDENYJE
BASEINAS IR PIRČIŲ KOMPLEKSAS ALYTAUS SPORTO IR 
REKREACIJOS CENTRE

50 m ilgio aštuonių takelių tarptautinius ir olimpinius reikalavimus ati-
tinkantis baseinas. Šalia įrengtas modernus pirčių kompleksas, sūkurinės 
vonios.

Naujoji g. 52, Alytus, tel. +370 315 37 622, baseinas.asrc.lt

VANDENS BATUTŲ PARKAS DAUGUOSE
Išpuoselėtoje aplinkoje smagu ne tik išbandyti jėgas ant batutų, bet ir ramiai poilsiauti prie Didžiulio (Daugų) ežero kranto 

(galima apsistoti Daugų salos poilsiavietėje). Čia yra paplūdimio tinklinio, krepšinio, futbolo aikštelės. Galėsite plaukioti vandens 
dviračiais, baidarėmis, pramogauti su vandens slidėmis ar kateriais. Išalkusiųjų laukia karštieji užkandžiai paplūdimio bare. Tai 
tikrai unikali vieta poilsiauti ir leisti laiką su šeima.

Maironio g. 119, Salos k., Daugų sen., Alytaus r., tel. +370 687 39 416, daugusala.lt
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VANDENLENČIŲ PARKAS „VIVI WAKE“
Alytuje, Kurorto parke, Didžiojoje Dailidėje (greta įrengtas puikus pa-

plūdimys), įsikūręs „Vivi Wake“ parkas kviečia vandenlentėmis išbandyti 
ežero bangas. 

Didžiosios Dailidės ežeras, Alytus, tel. +370 612 39 979, viviwake.com

PAPLŪDIMYS PRIE MAŽOJO DAILIDĖS EŽERO
Įrengtas paplūdimys su persirengimo kabinomis, suoliukais, lieptais ir 

kita poilsiui prie vandens skirta įranga.
J. Basanavičiaus g., Alytus

PAPLŪDIMYS PRIE DIDŽIOJO DAILIDĖS EŽERO
Poilsiautojų patogumui nutiesti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengtas te-

ritorijų apšvietimas, paplūdimys, lieptai, persirengimo kabinos, poilsio 
aikštelės su pavėsinėmis ir laužavietėmis, tinklinio, vaikų žaidimų aikš-
telės, lauko treniruokliai, valčių prieplauka su pontoniniu tiltu, gelbėtojų 
namelis.

A. Baranausko g., Alytus

PAPLŪDIMYS ŠALIA DAUGŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO 
MOKYKLOS

Paplūdimyje yra persirengimo kabinos, pastatyti suolai su staliukais.
Ežero g., Daugai, Alytaus r.

PAPLŪDIMYS PIVAŠIŪNUOSE PRIE 
ILGIO EŽERO

Poilsio zonoje įrengta sporto aikštelė, ap-
švietimas, nutiesti takai, lieptelis į ežerą, 
įrengtos persirengimo kabinos, pavėsinės, 
Ilgio ežero apžvalgos, automobilių stovėjimo 
aikštelės.

Ežero g., Pivašiūnai, Alytaus r.

PAPLŪDIMYS SIMNE PRIE GILUIČIO 
EŽERO

Poilsio zonoje yra persirengimo kabinos, 
pavėsinės, automobilių stovėjimo aikšte-
lė, pontoninis lieptas į ežerą, vaikų žaidimų 
aikštelė, lauko treniruokliai, suoliukai. Akty-
vias pramogas mėgstantiems poilsiautojams 
įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė. 

Upės g. 8, Kaimynų k., Simno sen., Alytaus r.

NEMUNO MAUDYKLA TIES 
NEMUNAIČIU

Rekreacinėje zonoje prie Nemuno įrengtas 
mini paplūdimys norintiesiems atsigaivinti 
karštą vasaros dieną.

Kranto g., Nemunaitis, Alytaus r.
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PASIVAIKŠČIOJIMO VIETOS
VIDZGIRIO BOTANINIO DRAUSTINIO PAŽINTINIS TAKAS

Alytaus teritorijoje plyti 452 ha Vidzgirio miškas (1960 m. 388 ha paskelbta botaniniu draustiniu) – unikalus gamtos kampelis, 
lyg natūralios gamtos sala pačiame mieste. Čia auga didžiausias vientisas skroblynas Lietuvoje, veši plačialapiai bei griovų ir 
šlaitų miškai, ąžuolynai, maumedynas, didelę botaninę vertę turintys retieji augalai, gyvena saugomos varliagyvių ir vabzdžių 
rūšys. 

2009 m. draustiniui suteiktas Europos saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ statusas. 
Tiems, kurie domisi gamta ir mėgsta vaikštinėti, Vidzgirio botaniniame draustinyje įrengtas 9 km pažintinis gamtinis takas. 

Susipažinti su įspūdinga draustinio gamtos įvairove ar tiesiog pasivaikščioti galima ir naudojantis programėle #walk15. 
Pulko g., Alytus SIENINĖ TAPYBA ALYTUJE

Profesionalūs sieninės tapy-
bos meistrai įvairius Alytaus 
statinius puošia piešiniais. Tai 
originali gatvės galerija po 
atviru dangumi, suteikianti 
miestui daugiau spalvų ir žave-
sio. Kai kurie piešiniai subtiliai 
ir jautriai pasakoja Alytaus is-
toriją. 

Norėdami pasigrožėti sieni-
ne tapyba Alytuje spauskite ČIA

ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATAS
Žuvinto biosferos rezervatas – seniausia saugoma Lietuvos teritorija, įsteigta 1937 m. 

2011 m. įtrauktas į pasaulinį UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų 
tinklą. Yra „Natura 2000“ teritorija, įrašytas į Pelkių bei seklių vandenų (Ramsaro) konven-
cijos saugomų teritorijų sąrašą. 

Rezervato lankytojų centre susipažinsite su šio rezervato gamtos vertybėmis, jų apsauga. 
Teleskopais ir žiūronais galima stebėti paukščius nuo apžvalgos bokšto, šalia, Žuvinto eže-
ro pakrantėje, yra mokomasis pažintinis takas su paukščių stebėjimo bokšteliu. 

Kampelių g. 10, Aleknonių k., Simno sen., Alytaus r., tel. +370 315 49 540,  zuvintas.lt

https://www.alytusinfo.lt/lankytinos-vietos/?filterForm[category][133]=133
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PUNIOS ŠILAS (NEMUNO KILPŲ REGIONINIAME PARKE)
Punios šilas apglėbtas 19 km ilgio Nemuno kilpos. Vienas iš įdomiausių Lietuvos miškų botaniniu požiūriu, apsuptas vandens 

iš visų pusių. Punios šilo rezervato zonoje auga aukščiausia Punios šilo pušis, per 170 metų išaugusi iki 42,5 m aukščio ir 65 cm 
skersmens. Ji iki 2017 m. buvo laikoma aukščiausia visoje Lietuvoje. Pušį galima lankyti tik iš anksto suderinus su regioninio par-
ko direkcija arba lydint parko darbuotojui. Įdomu pavaikščioti ąžuolų alėja, kurioje įspūdingesniems medžiams suteikti Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių vardai, netoliese – buvusi Dainavos apygardos partizanų štabo žeminė. „Žaltės slėnis“ – tai buvusio Smali-
nyčios kaimo vietoje įkurtas skulptūrų parkas. Įėjimą į slėnį puošia meistriškai išdrožinėti dviejų žalčių vartai. Aikštelės centre iš 
didžiulio akmens iškaltas aukuras, kurį saugo vaidilutės bei senovės lietuvių dievas Perkūnas. Virš Nemuno upės pakilęs 62 m, 
apaugęs medžiais ir krūmais stūkso Panemuninkų skardis.

Svarbu! Punios šile lankytojai gali laisvai lankytis Punios šilo kraštovaizdžio draustinio teritorijoje.
Nemuno g. 82, Panemuninkų k., Alytaus sen., Alytaus r., nemunokilpos.lt

POILSIO ZONA PRIE ALYTAUS PILIAKALNIO
Greta Alytaus piliakalnio yra įrengta puiki poilsio zona: pavė-

sinės, laužavietės, vaikų žaidimų aikštelė, treniruokliai. Yra au-
tomobilių stovėjimo aikštelė. Pasivaikščiojimo takais, kuriuos 
puošia medinės skulptūros, galima pasiekti Klebono akmenį 
Nemune.

Piliakalnio g., Alytus

REKREACINĖ ZONA NEMUNAITYJE PRIE NEMUNO
Panemunėje nutiestas akmenimis grįstas poilsio takas, yra 

apžvalgos aikštelė, laužavietė, poilsiavietė prie iš žemės gel-
mių pulsuojančio šaltinėlio. Takas veda iki Klebono akmens 
Nemune. Jei nepabūgsite iššūkių, būsite tinkamai apsirengę, 
Nemuno pakrante nuo poilsio zonos (į priešingą pusę) pas-
roviui paėjėsite (specialiai įrengto tako nėra) apie kilometrą 
– prieš jus atsivers vienintelė Pietų Lietuvoje Klintinių tufų 

atodanga, kuri 1987 m. paskelbta gamtos paminklu. Nutarę, 
kad šį nuotykį pasiliksite kitam kartui, galėsite neskubėdami 
susipažinti su Nemunaičiu: gražuole Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčia (pastatyta 1904 m.), jos šventoriuje 1930 
m. įrengtu vienu gražiausių Lietuvoje Lurdo grotu su šv. Ber-
nadetos skulptūra. Po trejų metų netoli bažnyčios esančiame 
pušyne buvo pastatytas pranciškonų vasarnamis, vietos gyven-
tojų vadinamas vienuolynu. 1945 m. birželio 2 d. šiame pastate 
prisiekė 120 A. Ramanausko-Vanago vadovaujamų partizanų. 
Miestelio puošmena – paminklas su Lietuvos kario skulptūra 
žuvusiesiems už nepriklausomybę. Tai paskutinis to meto žy-
maus skulptoriaus V. Grybo darbas. Pakeliui link poilsio zonos 
pamatysite 1934 m. pastatytą Misijų kryžių. Baigiant pažintį su 
Nemunaičio apylinkėmis būtinai reikia užsukti ir prie netoliese 
pūpsančio didžiausio Dzūkijos akmens Vangelonyse (Nemu-
naityje yra link jo nukreipiantis kelio ženklas).

Kranto g., Nemunaitis, Alytaus r.
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MUIŽELĖNŲ MIŠKO REKREACINĖ ZONA
Muiželėnų miško rekreacinė zona yra už Alytaus piliakalnio, 

šalia Nemuno, greta Baltosios rožės dviračių ir pėsčiųjų tilto. 
Poilsiavietėje įrengtos pavėsinės, laužavietės, suoliukai. Vai-
kams – smėliadėžės, sūpynės, buomai, kopėčios. Netoli Nemu-
ne stūkso mitologinis Klebono akmuo.

Piliakalnio g., Alytus

DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKAI ALYTUJE
Atvykus į Alytų visas patraukliausias lankytinas vietas gali-

ma aplankyti minant dviratį arba keliaujant pėsčiomis. Mieste 
driekiasi beveik 40 km dviračių ir pės-
čiųjų takų. Didelė dalis – ant buvusio 
geležinkelio pylimo. Ši atkarpa įtrauk-
ta į dviračių maršrutą „Alytus–Varėna 
(Olita–Orany)“.

Dviračių ir pėsčiųjų takai Alytuje 
driekiasi prie miesto ežerėlių, parkuo-
se, panemunėje bei kitose vaizdingo-
se vietose.

Istorijos mylėtojai kviečiami pažinti 
dingusį Alytų, kurį pasiglemžė laikas 
ir kurio jau nėra, su asmeniniu gidu – 
mobiliąja programėle „Dingęs Alytus“. 
Ją parsisiuntę galėsite savarankiškai 
keliauti po senąjį Alytų, atgimstantį 
senosiose fotografijose ir intriguojan-
čiuose pasakojimuose. Susipažinti su 
Alytaus lankytinomis vietomis padės 
mobilioji programėlė „Visit Alytus“.
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PRAMOGOS SU ŽIRGAIS
JODINĖJIMAS ŽIRGAIS IR PONIAIS

Jodinėjimas žirgais ir poniais nuotykių parke „Tarzanija“. 
Radžiūnų g. 33, Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r., tel. +370 671 80 500, 

tarzanija.lt

„ŽVIRBLIO ŽIRGAS“
Pramogų kompleksas mažam ir dideliam. Gamtos apsuptis, natūrali 

gamta ir žirgų draugija. 
Taikos g. 32, Verebiejų k., Simno sen., Alytaus r., tel. +370 699 94 069

„RUMINOS ŽIRGAI“
Žirgų sportas, jodinėjimo pamokos. 
Juočiškių k., Pivašiūnų sen., Alytaus r., tel. +370 684 41 512

JODINĖJIMAS ŽIRGAIS
Jojimo pamokos, žygis po gražias apylinkes. 
Vytauto g. 60, Ūdrijos k., Krokialaukio sen., Alytaus r.,  

tel. +370 620 84 810

REVŲ ŽIRGYNAS
Žirgų sportas, važiavimas arklių kinkiniais, jodinėjimas.
Revų g. 1, Revų k., Alytaus sen., Alytaus r., tel. +370 688 86 260

JOJIMO SPORTO KLUBAS „BUTRIMONYS“
Žirgų sportas, jodinėjimo pamokos. 
Žirgyno g. 26, Trakininkų k., Butrimonių sen., Alytaus r.,  

tel. +370 699 27 998
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ĮVAIRIOS PRAMOGOS
MINI PRAMOGŲ CENTRAS 
„BURGER HEAVEN“ 

Čia įsikūręs boulingas, trys virtualio-
sios realybės kambariai bei mėsainių 
restoranas su kampeliu vaikams. Tai 
puiki erdvė puikiai leisti laiką su drau-
gais ar rengti įvairius vakarėlius. 

Raudonkalnio g. 7, Alytus,  
tel. +370 677 50 320, burgerheaven.lt

RASTINIUKO BAGIŲ TRASA
Pramogos bagiais nuo mažylio iki 

profesionalo! Yra parkelis, sūpynės, 
tinklinio aikštelė, gimtadieniui švęsti 
– pavėsinė. 

Alytaus r., tel. +370 673 93 539,  
rastiniuko-bagiu-trasa.business.site

HAILENDŲ PARKAS
Hailendas – už karvę mažesnis gal-

vijas, su dideliais aštriais ragais ir akis 
dengiančiais karčiais, tačiau visiškai 
ramaus ir draugiško būdo. Tiek ma-
žiems, tiek dideliems, tikrai bus kur 
akis paganyti!

Dėl apsilankymo tartis iš anksto.
Šilo g. 5, Arminų I k., Krokialaukio sen., 

Alytaus r., tel. +370 656 31 767
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